
 

 

UCHWAŁA NR LVI/409/18 

RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU 

z dnia 26 września 2018 r. 

w sprawie zmiany zasad używania logo Gminy Orzysz 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2018 r., poz. 994 ) w związku z § 7 ust. 3 i 4 Statutu Gminy Orzysz stanowiącego załącznik do Uchwały 

Nr XLI/293/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy 

Orzysz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2017 r. poz. 3202) Rada Miejska w Orzyszu 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Zmienia się załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIII/633/06 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 kwietnia 

2006 r. w sprawie ustanowienia logo Gminy Orzysz poprzez nadanie mu brzmienia zgodnie z załącznikiem nr 

1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

  

 Przewodniczący Rady 

Adam Myka 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 10 października 2018 r.

Poz. 4240



Załącznik  

do uchwały Nr LVI/409/18 

Rady Miejskiej w Orzyszu 

z dnia 26 września 2018 r. 

 

Regulamin używania logo Gminy Orzysz 

§ 1. 1. Ustala się zasady używania logo Gminy Orzysz dla celów komercyjnych i reklamowych, zwanego 

dalej „logo”. 

2. Logo jest własnością Gminy Orzysz 

3. Logo pełni funkcję symbolu służącego identyfikacji i promocji Gminy Orzysz. 

§ 2. 1. Logo używają: 

1) Rada Miejska w Orzyszu 

2) Burmistrz Orzysza 

3) Urząd Miejski w Orzyszu 

4) jednostki organizacyjne. 

§ 3. Logo mogą używać także inne osoby, w tym przedsiębiorcy i inne jednostki organizacyjne po 

wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody Burmistrza Orzysza. 

§ 4. Logo może być używane tylko zgodnie ze wzorem graficznym określonym w załączniku Nr 1 do 

Uchwały Nr XLIII/633/06 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 kwietnia 2006r. 

§ 5. Nie dopuszczalna jest w szczególności ingerencja w czcionkę, proporcję i kolorystykę. 

§ 6. Burmistrz Orzysza może udzielić zgody na używanie logo w szczególności na wydawnictwach 

i drukach reklamowych, promocyjnych, stronach internetowych, winietach gazet i czasopism, budynkach, 

ubiorach, urządzeniach i przedmiotach - jeżeli służą promocji Gminy Orzysz. 

§ 7. Używanie logo nie może być sprzeczne z obowiązującym prawem, porządkiem publicznym oraz 

naruszać dobrego imienia Gminy Orzysz. 

§ 8. Logo powinno być używane w sposób estetyczny, zapewniający poszanowanie jego wizerunku 

i znaczenia. 

§ 9. Warunkiem uzyskania zgody jest złożenie wniosku wraz z opisem sposobu używania logo i projektem 

graficznym sposobu umieszczenia wizerunku logo. 

§ 10. Burmistrz Orzysza może cofnąć zgodę na używanie logo, jeżeli jest ono używane niezgodnie 

w niniejszymi warunkami. 

§ 11. Udzielenie zgody na używanie logo jest bezpłatne. 

§ 12. Burmistrz Orzysza prowadzi rejestr podmiotów używających logo. 
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